KLUBOVÁ VÝSTAVA KABT
pro plemeno bulteriér a miniaturní bulteriér
13. září 2014 – Konopiště

PROPOZICE
MÍSTO:

Hotel Nová Myslivna Konopiště (http://www.e-stranka.cz/novamyslivna/)

POZVANÝ ROZHODČÍ:

Helen Tonkson EST
Kateřina Šaldová

Přejímka:

7:30 - 9:00

Posuzování v kruhu:

9:30 - 17:00

Rozdělení tříd:

třída štěňat a dorostu, třída mladých, mezitřídy, otevřené, vítězů, pracovní, čestné, veteráni

TŘÍDY:
štěňat

4 - 6 měsíců

dorostu

6 - 9 měsíců

mladých

9 - 18 měsíců

mezitřída

15 - 24 měsíců

otevřená

od 15 měsíců

pracovní

od 15 měsíců, podmínkou je držitelství pracovního certifikátu ČMKJ

vítězů

vstup do třídy vítězů je podmíněn získáním některého z následujících titulů:

čestná

od 15 měsíců, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, či národním, titulem šampióna,
nebo titulem Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy (bez nároku na CAC,
zadává se jen známka a pořadí, Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o vítěze plemene)

veteránů

od 8 let

TITULY A ČEKATELSTVÍ
CAJC ČR, Nejlepší mladý plemene BOJ, CAC ČR, Res-CAC ČR, Vítěz spec. výstavy, BOB, BOS, Nejlepší veterán plemene - BOV,
Vítěz třídy čestné. Udělení titulů nelze nárokovat.
Vítěz plemene FCI (BOB)Do soutěže nastupují Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (BOJ), nejlepší dospělí jedinci (
Vítěz speciální výstavy) a nejlepší veterán plemene (BOV).
Nejlepší z opačného pohlaví (Best of Opposite Sex – BOS ) - titul se může vypisovat na výstavách, kde se zadává BOB.
Do soutěže nastupují účastníci soutěže o BOB opačného pohlaví než je jedinec, který získal BOB.
Ocenění: posuzuje se dle platných standardů FCI. Všichni ocenění psi obdrží výstavní posudek a diplom.
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SOUTĚŽE:
Soutěž testovaných
Podmínkou pro účast je test srdce akreditovaným kardiologem se závěrem vhodný k chovu od věku 15 měsíců, sono ledvin
min. od 12 měsíců věku, nebo genetický test. Test UPC do výsledku 0,3 ne starší 7mi měsíců. Test patelly výsledek 0/0 od 12
měsíců věku. Test sluchu BAER výsledek +/+ od 6 týdnů věku. Jedinec musí být posouzen v jakékoliv třídě na výstavě.
Soutěž “Dítě a pes - bulteriér“:
Pro děti starší 3 let a mladší 9 let.
Soutěž Nejlepší hlava
Soutěž Nejlepší pohyb
Soutěž Nejlepší štěně – vítězové třídy štěňat
Soutěž Nejlepší dorost – vítězové třídy dorost
Soutěž Nejlepší pracovní jedinec – vítězové třídy pracovní

Doklady pro účast na výstavě:
průkaz původu psa (importovaní jedinci musí být v den výstavy zapsáni do plemenné knihy ČMKU), pas nebo očkovací průkaz

Stránka 2 z 4

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠEK
Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Nečitelné přihlášky budou vráceny.
Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Fotokopie nevracíme.
Pes může být zařazen jen do jedné třídy, přeřazování psa po uzávěrce není možné.
Potvrzení přihlášky bude nejpozději 7 dní před výstavou e-mailem nebo SMS.
Odesláním přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu FCI a propozic.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Výstava se pořádá dle výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám bulteriérů zapsaným
v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy.
Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem FCI a je uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž přihlášky nebudou obsahovat potřebné
doklady (certifikát, kopie šampionátu) pro zařazení do třídy pracovní a vítězů, budou bez urgence zařazeni do třídy otevřené.
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Psi nesmí být na
volno a bez dozoru.
Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.
Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s veterinárním zákrokem na odstranění
vady exteriéru.
Změny exteriéru psa prováděné nadměrným lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úpravou trimováním na
výstavě, s dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou zakázány.
Porušování těchto zákazů může mít za následek vyloučení psa z výstavy.
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, v areálu
výstavy se chovat slušně a sportovně, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. V případě, že by se výstava nekonala
z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.
Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá.
Psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu.
Psi, kteří neprošli přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit.
Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem dle §6 odst. 3 písm. b) zákona 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. zák. Všechna zvířata od stáří 4 měsíců musí
mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona. Psi
chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady
998/2003 ze dne 26. 5. 2003
Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému
poranění osob.

PROTESTY
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů
a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1000,- Kč, a to pouze v průběhu výstavy. Nebude-li
protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
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UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK
I. 22. 8. 2014
II. 4. 9. 2014
( datum poštovního razítka )
Výstavní poplatky
I. uzávěrka přihlášek 22. 8. 2014

II. uzávěrka přihlášek 4. 9. 2014

Člen KABT

Nečlen (jedinci
registrovaní v ČR)

Člen KABT

Nečlen (jedinci
registrovaní v ČR)

První pes

650 Kč

800 Kč

750 Kč

900 Kč

Druhý a další pes

550 Kč

700 Kč

650 Kč

750 Kč

Třída štěňat

250 Kč

350 Kč

350 Kč

450 Kč

Třída dorostu

250 Kč

350 Kč

350 Kč

450 Kč

Třída čestná

250 Kč

350 Kč

350 Kč

450 Kč

Třída veteránů

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Soutěže

0 Kč

0 Kč

50 Kč

70 Kč

Pro platbu v Kč:
Klub Anglického Bull Terriera, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1

Účet klubu: 157469587/0600
Variabilní symbol: 444
Specifický symbol: člen klubu uvede své evidenční číslo, které dostal při potvrzení členství pro rok 2014
EXHIBITION FEE Class
Babies and puppies
1st dog
2nd dog
Veterans

First deadline 22.8.2014
20 EUR
35 EUR
31 EUR
Free

Second deadline 4.9.2014
24 EUR
39 EUR
35 EUR
Free

Possibility to pay at the place on the day of show.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku a zasílejte spolu s kopií rodokmenu a dokladu o zaplacení e-mailem nebo
doporučeně na adresu:

Petra Fišerová , Tyršova 119, Katovice 38711
nebo na e-mail: vystavabulterier@gmail.com
tel. kontakt 774943406

Poznámka:
Zahraniční vystavovatelé mohou platit na místě u ekonoma klubu. Neúčast na výstavě není důvodem k nezaplacení
výstavního poplatku, či jeho vrácení. Odesláním přihlášky vzniká povinnost zaplacení výstavního poplatku.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu rozhodčích podle počtu přihlášených psů.
Přijetí přihlášky bude potvrzeno emailem či telefonicky ( SMS ) - vstupní list NEBUDE rozesílán.
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